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La regidora de Responsabilitat Social, Carol Gómez, en un moment de l'acte en què
s'han donat a conèixer els resultats.

Es donen a conèixer els resultats dels pressupostos participatius
2022

Dimarts 13 de setembre de 2022
Programes| Pressupostos participatius 2022

“Donem vida a l’Era d’en Petasques”, “Gaudim del parc de Canyelles, “Millorem
els patis de les escoles bressol municipals” i “Castellar amb la diversitat. Millorem
l’accessibilitat al camp de futbol i jocs inclusius a les places” són els títols de les
quatre propostes prioritzades per la ciutadania als pressupostos participatius 2022.
Els resultats s’han donat conèixer aquest migdia en un acte que s’ha dut a terme a El
Mirador.

Així, les opcions presentades, respectivament, per Elisenda Gracia Torras,
l’Associació de veïns El Pujalet, l’AFA de l’Escola Bressol Municipal Colobrers i el
Consell d’Infants són les quatre més votades en la categoria de propostes
localitzades al nucli urbà.

Totes elles sumen un pressupost de 150.000 euros que es distribuiran de la següent
manera: les propostes de millora de l’Era d’en Petasques i del parc de Canyelles
s’enduran 50.000 euros cadascuna, la de l’arranjament dels patis de les escoles
bressol municipals, 30.000 euros, i, finalment, la de millores en accessibilitat els
20.000 euros sobrants.

Aquests són els resultats de l’escrutini:

Proposta Punts %

A7. Donem vida a l’Era d’en Petasques 1633 16,07%

A3. Gaudim del parc de Canyelles 1405 13,82%

A2. Millorem els patis de les escoles bressol municipals 1280 12,59%

A9. Castellar amb la diversitat. Millorem l’accessibilitat al camp de futbol i jocs inclusius a les places 1120 11,02%
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A6. Nou espai obert al poble “El pati de la Casa Massaveu” 1105 10,87%

A1. Canvi de jocs infantils a la plaça d’Europa 1102 10,84%

A4. Abeuradors al medi rural 1038 10,21%

A8. Mirador del riu a la plaça de la Miranda 952 9,37%

A5. Primera àrea de serveis per a autocaravanes del Vallès Occidental 529 5,20%

Total punts: 10164 100%

Els votants podien triar fins a tres propostes d’entre un total de nou per ordre de
preferència. A les propostes escollides es podien assignar 3 punts, 2  punts o 1 punt,
respectivament.

A l’edició d’enguany no s’ha votat a la categoria de Sant Feliu del Racó i
urbanitzacions ja que cap de les propostes presentades prèviament complia els
requisits establerts a les bases.

Votants

Un total de 1.698 castellarencs i castellarenques han exercit des de l’1 al 12 de
setembre el seu dret a vot en aquest procés. Aquesta xifra equival a un 7,44% del
total de persones que hi podien participar (ciutadania empadronada a Castellar abans
de l’11 de juliol de 2022 i nascuda abans de l’1 de gener de 2012).

Per sexes, les dones han votat en un 54% i els homes en un 46%. Per franges d’edat,
la participació més alta s’ha registrat entre la ciutadania de 36 a 45 anys (25,09%),
seguida de la de 46 a 55 anys (18,85%). A continuació s’han situat les franges de 26
a 35 anys (16,01%), de 56 a 65 anys (13,60%), de 66 a 75 anys (8,66%) i de 10 a 15
anys (7,36%). En darrer lloc es troben les franges de 16 a 25 anys (6,65%) i de més
de 75 anys (3,77%).

La regidora de Responsabilitat Social, Carol Gómez, ha fet un balanç positiu del
procés celebrat per segon any consecutiu coincidint amb les dates de la Festa Major.
Gómez ha destacat que “els estudis sobre pressupostos participatius en diversos
municipis demostren que les experiències que superen el 5% de participació ja
es poden considerar un èxit i, en el cas d’aquest any, s’ha arribat al 7,44%”.
Segons un estudi de la consultoria sociopolítica Neopolis, la mitjana de l’índex de
participació en municipis d’entre 20.000 i 50.000 habitants en aquest tipus de
processos se situa en el 4,1%.
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